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Eredet 

Niare - mostanra vándorló 
mesterei miatt bárhol elképzelhető. 

Szellemiség: 

• az élet tisztelete és megóvása 
• harmónia az ego és a világ között 
• a világ szebbé tétele a cselekvő 

szellem által  
Érthetőbb talán a jelmondatuk: 
 
„Élj úgy, hogy ha eljön halálod 

pillanata, történjen ez barmikor, úgy 
érezd megérte élni.” 

 
Vándorló mesterek oktatnak ezen 

szellemiség jegyében, de tanítványt csak 
ritkán, főleg az útjuk során sorsukra nem 
hagyott kallódó árvákból, kolduló 
gyerek köréből fogadnak. Saját 
gyermekeiket természetesen ezen 
szellemiség jegyében nevelik. Az 
oktatás vándorlás közben történik s 
mintegy 10-15 éven keresztül tart. Az 
oktatás során főleg a lélekre helyezik a 
hangsúlyt, a harci tudományok csak 
megtámogatják ezt. 

Ezek az emberek (félelfek) 
erejükhöz mérten segítenek ott ahol 
szükség van, gyógyítanak a füvek és 
szellemük erejével, közbenjárnak a 
bajba sodródott ártatlanokért. 
Olyannyira beléjük nevelődik, ivódik az 
élet szeretete, hogy csak nagyon ritkán 
és kényszerűségből ölnek. 
 

Tudom ez így még kevés (ha 
nem leszek lusta begépelem a többit 
is) de lássuk a statisztikákat: 

Főértékek, stb. MAGUS-beli 
harcművész. 

DE a képzettségek változnak: 
 

Képzettség Fok/% 
Lefegyverzés (puszta 
kézzel) Af 

Írás/olvasás Af 
Herbalizmus Af 
Sebgyógyítás Af 
Emberismeret Af 
Futás Af 
Úszás Af 
Kocsihajtás Af 
Mászás 30% 
Esés 30% 
Ugrás 30% 

 
Szintenként 30%-ot oszthat szét 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Nyelvismeret Af (3) 

3. Lefegyverzés (puszta 
kézzel) Mf 

3. Herbalizmus Mf 
3. Méregsemlegesítés Af 
4. Történelemismeret Af 
5. Emberismeret Mf 
5. Méregsemlegesítés Mf 
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A stílusról 

Meglehetősen kemény az egész testet használó 
stílus. Mivel szemléletükben az élet igen fontos 
tényező Ép-t csak 70-es túlütéssel sebeznek, 
ellenben mar 40-es túlütésnél dupla (2x) mennyiségű 
Fp-t. Célzott támadásokat használnak, idegdúcokat 
keresve a célzott támadások miatti levonások nélkül. 

A statok 

T/k: 2, Ké: 8, Té: 16, Vé: 15, Sebzés: 2K6 
 
Chi harcban is a fentiek a mérvadók. A nagy 

sebzés ütésekből, rúgásokból, dobásokból adódik. 

1998.03.09.  
Szerző: Spy 

Forrás: MAGUS Lista 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
A cikk megjelent a MAGUS-Site G-

portal oldalon is, forrás vagy eredeti szerző 
feltüntetése nélkül. 

 
 

 
 
 

  

 
 

 


